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1. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim za udział w odpuście parafialnym. 
Szczególnie dziękujemy Rycerzom Kolumba za pomoc w organizacji pikniku, 
państwu  Katarzynie i Andrzejowi Wojtalikom za zorganizowanie sprzedaży 
cegiełek i losowania nagród, księżom szczególnie ks. Damianowi za 
zorganizowanie liturgii, p. organistce Marcie Romaniuk i scholi za oprawę 
muzyczną, parafiankom za posprzątanie kościoła, asyście, ministrantom, 
wszystkim sponsorom,  ofiarodawcom i wszystkim zaangażowanym w 
organizację naszego święta.  Bóg zapłać.  

2. We wakacie Msze św. w niedziele w rozkładzie bez zmian. Dodatkowo do 

września Msza św. dla działkowiczów o godz. 20.30. W tygodniu nie ma Mszy 
św. o godz. 8.00 za wyjątkiem soboty. Kancelaria czynna od poniedziałku do 
piątku tylko po południu czyli od 15.30 do 17.00.  

3. Intencje mszalne, za zmarłych członków naszych rodzin lub za żyjących 

o  potrzebne łaski można zamawiać w zakrystii i kancelarii.  

4. Dziękujemy za wszystkie ofiary składne na tacę, ofiary indywidualne oraz ofiary 

przesyłane na konto parafialne Za wszystkich ofiarodawców odprawiana jest 

Msza św. w ostatnią środę każdego miesiąca. Na kaplicę adoracji Najświętszego 

Sakramentu złożono w ostatnim tygodniu ofiary: 200zł, 100zł. 100zł i 100zł. 

W pomieszczeniu przeznaczonym na kaplicę adoracji zainstalowany został 

monitoring (koszt 5800zł), zamówiliśmy 7 klęczników (po 1000zł każdy). 

Dziękujemy p. Teresie Gwizdka za ufundowanie monstrancji. W przyszłą 

niedzielę taca gospodarcza przeznaczona będzie na kaplicę adoracji Najśw. 

Sakramentu.  

5. Teatr Piccolo zaprasza młodzież licealną i w wieku studenckim na bezpłatne 

zajęcia warsztatowe teatralno - aktorskie do sali teatralnej Teatru Piccolo ul. 

Tuwima 34 w Łodzi. Zaprasza młodych ludzi, którzy chcą rozwijać swoje 

artystyczne pasje w aktorstwie, scenografii, reżyserii, pisaniu scenariuszy lub 

obsłudze audio-video spektakli i wydarzeń on-line. Zajęcia będą realizowane od 

lipca do grudnia 2021 r przez stypendystkę programu Ministra Kultury - Annę 

Wdowiak - Dyrektora Teatru Piccolo. W programie zajęć: ćwiczenia dykcji, 

emisji głosu, ćwiczenia taneczne, rozwijające etiudy i gry aktorskie, udział w 

spektaklach teatralnych. (Kontakt i zgłoszenia - Anna Wdowiak te. 603 690 866 

(również sms) lub a.wdowiak.piccolo@gmail.com lub w prywatnej wiadomości 

messenger https://www.facebook.com/teatrpiccolo). 

6. Zachęcamy do kupowania prasy katolickiej, opłaty za gazety prosimy składać do 

skarbony umieszczonej w stoliku prasowym.  

 


